
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Akibat dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia, banyak masyarakat yang

kehilangan pekerjaan dikarenakan pengurangan karyawan yang dilakukan oleh

banyak perusahaan, sehingga semakin menambah tingkat pengganguran yang cukup

tinggi, maka rata-rata tindak kejahatan semakin meningkat, khususnya tindakan

pencurian atau perampokan yang semakin banyak dilakukan di kompleks perumahan

seperti rumah Kos’san atau perkantoran dengan alasan desakan ekonomi yang

dikarenakan tidak adanya pekerjaan yang bisa di andalkan untuk memenuhi

kebutuhan sehari hari.

Tindakan pencurian terjadi saat penghuni rumah sedang berpergian atau

tingkat kesibukan masyarakat akan pekerjaan yang menyebabkan kurangnya

perhatian terhadap keamanan rumah,dari bahaya tindakan kriminal pencurian,

sehingga ada perasaan. khawatir atau was-was saat akan meninggalkan rumah atau

perkantoran baik dalam waktu yang lama maupun waktu yang relatif sebentar. Untuk

mengatasi hal itu diperlukan suatu penjagaan atau menyewa scurity atau private

guard untuk menjaga keamanan kompleks perumahan,rumah,kos,san atau pun

perkantoran.

Dengan langkah ini harus ditebus dengan harga yang mahal,dan kurang efektif

karena kemampuan scurity sangat terbatas dan biaya yang mahal untuk

membayarnya.



Dengan kemajuan teknologi saat ini masalah tersebut bisa diatasi dengan

”Sistem Keamanan Rumah Menggunakan MODUL RF REMOTE Berbasis

ARDUINO” yaitu sistem keamanan menggunakan MODUL RF REMOTE Adalah

alat yang bisa digunakan sebagai pengaman biasanya terpasang pada jendela, pintu

dan akses keluar masuk seseorang ke dalam ruangan tertentu, sehingga apabila ada

pembobolan dan cara masuk yang memaksa maka alarm akan berbunyi dengan sangat

keras sehingga akan mencegah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.

,dan alat tersebut akan merespon kepada pemilik rumah melalui smartphone android

yang mana memanfaatkan aplikasi ini untuk menerima responan dari pendeteksi

suara yang terpasang di rumah serta menangkap gambar rekaman orang yang

mencoba masuk rumah.

Diharapkan dengan sistem keamanan pintu ini bisa mengurangi resiko akan

tindakan kejahatan pencurian pada saat pemilik rumah berpergian dalam jangka

waktu yang lama.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas dapat diketahui permasalahan yang dapat dikaji lebih lanjut:

“Bagaimana merancang dan membuat sistem keamanan pintu menggunakan alat

MODUL RF REMOTE berbasis ARDUINO.

1.3. Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dan manfaat dari Tugas Akhir “Sistem Keamanan

RumahMenggunakan MODUL RF REMOTE Berbasis ARDUINO”, yaitu Membantu

keamanan rumah agar terhindar dari tindak kejahatan pencurian atau perampokan



serta membuat pemilik rumah merasa nyaman dan tidak khawatir saat berpergian

dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga manfaat yang dapat diambil dari

penelitian Tugas Akhir yaitu dapat memberikan suatu informasi kepada pengguna

tentang alat MODUL RF REMOTE untuk mendapatkan nilai yang sesuai diinginkan

dari hasil kerja sistem alat MODUL RF REMOTE  berbasis ARDUINO tersebut.

Serta memudahkan pemilik rumah untuk menjaga keamanan rumah .

1.4. Batasan Masalah

Dalam pembuatan laporan tugas akhir ini, dibatasi pada hal-hal berikut :

1. Menggunakan mikrokontroller arduino mega 2560 sebagai pusat kontrol

utama.

2. Menggunakan sensor Rf module untuk mengunci dan membuka pintu. .

3. Bentuk alat berupa prototipe.

4. Hanya membahas tentang kinerja alat.

1.5. Metode Penelitian

Metodelogi yang akan di gunakan untuk mengembangkan sistem dalam

laporan tugas akhir ini adalah :



1. Study literature yang di lakukan dengan mencari artikkel, buku relevansi,

serta sumber lain yang berhubungan dengan perancangan pengendalian

lampu lorong dan palang pintu  otomatis berbasis   arduino.

2. Pengumpulan alat dan bahan, dilakukan dengan mencari bahan yang utama

seperti mikrokontroler, sensor, servo, lampu led, dan komponen elektronika

lainnya.

3. Metode experiment Pada bagian eksperimen ini penulis merancang alat dan

diuji coba secara langsung dengan tujuan untuk mengetahui dan mengecek

masing-masing sistem kerja dari rangkaian yang digunakan. Jika terjadi

kesalahan, dianalisa dan diperbaiki.

1.6. Sistematika Penulisan

Laporan akhir studi ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penulisan laporan akhir studi, manfaat penulisan laporan akhir

studi, metode penenlitian, dan  sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori dasar yang mendukung dalam

perancangan alat, serta mengenai pengenalan beberapa komponen-komponen

dasar elektronika dan fungsinya pada rangkaian.



BAB III PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas mengenai perancangan alat, bahan yang digunakan, langkah-

langkah pembuatan alat serta analisa dalam kinerja alat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang proses pengujian dan hasil pengujian

alat serta analisa hasil dari alat yang dibuat.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Menjelaskan kesimpulan dari latar belakang masalah yang ditemui selama

praktek berlangsung, dan saran mengenai penelitian lebih lanjut untuk

membahas permasalahan yang ada agar dapat mengembangkan sistem kearah

yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


